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கடல்	 ல்	வரிைசயில்	இச்சி 	 ல்	ெவளியிடப்ப கிற .	இந்தியக்	கடல்
ஆராய்ச்சி	என் ம்	அைனத் லகத்	திட்டம்	வ க்கப்பட் ச்	சீரிய	 ைறயில்
ெசயற்ப த்தப்பட்டபின்	கிைடத்த	ெசய்திகள்,	உண்ைமகள்,	நிகழ்ந்த
கண் பி ப் கள்	ஆகியைவ ம்;	மற் ம்	இந்தியக்	கடலின்	அ ப்பைடச்
ெசய்திக ம்	வைகப்ப த்தி ம்,	ெதாைகப்ப த்தி ம்	இதில்	 றப்பட் ள்ளன.
இந்தியப்	ெப ங்கடல்	பற்றி	 தன்	 தலில்	 ைறயாக	எ தப்பட்ட	 ல்	இ ேவ.
பள்ளி	 லகங்க க் ம்,	ெபா 	 லகங்க க் ம்	தைலவாய்	 லாக	இ
ெபரி ம்	பயன்ப ம்.	ெசய்தித்	தாள்களின்	ஒ மித்த	பாராட்ைடப்	ெபற்ற	 ல்
இ .	

பதிப்பகத்தார்	
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கடல்கள்	
ஐம்ெப ங்	கடல்களால்	 ழப்பட்டேத	நாம்	வா ம்	உலகம்.	அைவ	 ைறேய	பசிபிக்
கடல்,	இந்தியக்	கடல்,	அட்லாண் க்	கடல்,	ஆர்க் க்	கடல்,	அண்டார்க் க்	கடல்
ஆ ம்.	
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உலகில்	 ன்றாவ 	ெபரிய	கடல்	இந்தியக்	கடல்.	அதற் 	ேமற்ேக	ஆப்பிரிக்கா ம்,
வடக்ேக	அேரபியா,	இந்தியா,	மேலயா	ஆகிய	தீபகற்பங்க ம்;	கிழக்ேக
ஆஸ்திேரலியா ம்	உள்ளன.	அதன்	ெதன்ப தி	அண்டார்க் க்	கடேலா
கலக்கிற .	பசிபிக்,	அட்லாண் க்	கடல்கள்	ேபாலேவ,	ஆர்க் க்	கடேலா 	அ
ெதாடர் 	ெகாள்ளவில்ைல.	
இந்தியக்	கடல்	ஆசியா,	ஆப்பிரிக்கா,	ஆஸ்திேரலியா	ஆகிய	 ன்
கண்டங்க க்கிைடயில்	உள்ள .	அதன்	வடப தி	இந்தியாவால்
பிரிக்கப்பட் ள்ள .	அ 	ேதாற்றத்தில்	ெந க்கமாய்	அைமந்த	கடல்.
இங்ேதாேனஷியாவிலி ந் 	ஆப்பிரிக்காவைர	பரவி ள்ள .	அ 	ப வக்
காற் க க் ப்	பிறப்பிடம்.	
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அதன்	பரப் 	கிட்டத்தட்ட	3	ேகா 	ச ர	ைமல்கள்;	சராசரி	ஆழம்	15,000	அ .
அ 	உல-	
1–68	

கின்	ேமற்பரப்பில்	14	பங்ைக	அைடத் க்	ெகாண் க்கிற .	பசிபிக்,	அட்லாண் க்
கடல்கள்	ேபான் 	அவ்வள 	ெபரியேதா	ஆழமானேதா	அல்ல	அ .	அ 	20	ேகா
ஆண் க க் 	 ன்	ேதான்றிய .	
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அதற் க்	கிழக்கி ம்	ேமற்கி ம்	அரபிக்	கட ம்	வங்காள	விரி டா ம்	உள்ளன.
ெசங்	கட ம்	பாரசீக	நீேராட்ட ம்	அதன்	உள்நாட் க்	கடல்கள்.	உலகி ள்ள	ெப ம்
சி 	கடல்கள்	அதில்	கலக்கின்றன.	இமயமைலயில்	உ ம்	பனி	எல்லாம்	அதில்
கலக்கின்ற .	சிந் ,	பிரம	 த்திரா,	கங்ைக,	ஐராவதி,	காவிரி	 தலிய
ேபரா க ம்	அதில்	கலக்கின்றன.	அதற் ப்	ெபரிய	வ நிலம்	உண் .	
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மடகாஸ்கர்,	இலங்ைக	 தலியைவ	அதன்	ெப ம்	கண்டத்	தீ கள்.	இலட்சத்
தீ கள்,	மாலத்	தீ கள்	அதன்	 தன்ைமயான	கடல்	தீ கள்.	ெபா வாக,	அதன்
தீ கள்	பசிபிக்	கடலின்	தீ கள்	ேபாலேவ,	எரி	மைலயா ம்	பவழத்தா ம்
ஆனைவ.	
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இந்தியக்	கடலில்	 ண் ங் ழிக ம்,	உயர்ந்த	மைலத்	ெதாடர்க ம்,	ஆழமான
அகழிக ம்	காணப்ப கின்றன.	

சிறப்பாக,	அதில்	காணப்ப ம்	பவழ	மைலத்	ெதாடர்கள்	சிக்கலான
அைமப் ைடயைவ.	அதன்	ெதன்கிழக் ,	ெதன்ேமற் ப்	ப திகைளத்	தவிர,
எஞ்சியைவ	நிலத்	ெதா தியால்	 ழப்	பட்டைவ.	அதன்	ெதன்	ேகா யில்
பனிக்கட் க ம்	பனிப்பாைறக ம்	காணப்ப கின்றன.	
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இந்தியக்	கடலில்	காணப்ப ம்	நீெராட்டங்கள்	பசிபிக்,	அட்லாண் க்	கடல்களில்
காணப்ப ம்	நீேராட்டங்கள்	ேபான் 	அவ்வள 	விைர ம்,	வலிைம ம்
ெகாண்டைவ	அல்ல.	அதன்	ேமற்பரப் 	கிழக்காகச்	சாய்ந் ள்ள .	மற்றக்	கடல்கள்
ேமற்காகச்	சாய்ந் ள்ளன.	ஒ 	ேகா யில்	மட் ம்	திறந் ள்ள	ஒேர	ெப ங்கடல்
இ ேவ.	
அதில்	காணப்ப ம்	 க்கிய	நீேராட்டங்களாவன:	நிலந க்ேகாட் 	நீேராட்டம்,
ெமாசாம்	பி 	நீேராட்டம்,	அ லாஸ்	நீேராட்டம்.	
����
இந்தியக்	கடலின்	இயற்ைக	வளம்	மதிப்பிடற்கரிய .	உலகக்	கடல்களிேலேய	அதிக
அள க் ப்	பலவைக	உயிர்ப்	ெபா ள்கள்	உள்ள	கடல்	இ வா ம்.	அதன்	மீன்
வளம்	நிைறவான	ெபா ள்	வளத்ைத	அளிக்கவல்ல .	தவிர,	அதன்	கனிவள ம்
மதிப்பிடற்கரியேத.	அதன்	வாணிப	வள ம்	வரலாற் ச்	சிறப் ைடயேத.	ெவ ப் 	

நில லகின்	ேமற்பரப் 	45,000	ைமல்	ெதாைலவிற் 	ெவ த் ள்ள 	என
அண்ைமயில்	கண் பி க்கப்பட் ள்ள .	இவ்ெவ ப் 	அட்லாண் க்	கடைலக்
கடந் 	ஆப்பிரிக்கா	வைர	ெசல்கிற .	இந்தியக்	கட க் ள் ம்	அ
தைலகாட் கிற .	
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இந்தியக்	கடலின்	கைரப்ப திகளில்	ெப ம்பான்ைம	வாழ்வதற் 	ஏற்றதல்ல.
அங் ப்பயங்கர	விலங் க ம்,	ெகா ய	ேநாய்க ம்	உள்ளன.	அதில்	அைலகளின்
ெப ம்எ ச்சி	வீழ்ச்சிக ம்,	பயங்கர	நீேராட்டங்க ம்	உள்ளன.	அங் த்
ெதாடர்ந் 	வ வான	காற் கள்	அ த்தவண்ணம்	உள்ளன.	



இந்தியக்கடல்	 யல்க க் ம்	நிைலக்களமாக	உள்ள .	அதில்	தீங் த ம்
கல்மீன்,	ெகாட் ம்	மீன்,	 றா	 தலியைவ	வாழ்கின்றன.	இவ்வா 	அ
இடர்க ம்	தீங் க ம்	நிைறந் 	காணப்ப கிற .	
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இந்தியக்	கடல்	ஆழமான	கடல்	மட் மல்ல;	ெவப்பக்	கட மா ம்.	அதன்	ேமற்பரப்
ெவப்பநிைல	90°F	அள க் 	உய கின்ற .	12,000	அ 	ஆழத்தில்	அதன்	சீரான
ெவப்பநிைல	35°	F.	உப் த்தன்ைம	
இந்தியக்	கட ம்	உப் 	வளம்	நிைறந்தேத.	அவ்வளம்	நம்	நாட் ன்	ெபா ள்
வளத்ைத	ஓரள க் ப்	ெப க்கவல்ல .	

������	���������
ேசாவியத் 	அறிவியலார்	அல்ல 	விஞ்ஞானிகள்	விட்யாஸ்	என் ங்	கப்பலில்
இந்தியக்	கடலின்	நிலக்	காந்தத்தின்	மைறைவ	அறிய	1959ஆம்	ஆண்
வந்தனர்.	தங்கள்	ஆய் க் 	வங்காள	விரி டாவில்	மைறவான	ஒர்	இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெத த்தனர்.	ஆய்வின்	ேநாக்கம்	இந்தியக்	கடலின்	நிலக்காந்தக்	களத்ைத
அறிவேத.	
ேசாவியத் 	அறிவியலார்	இந்தியக்	கடலின்	ைமயப்	ப தியில்	20,000	ைம க்
ேமல்	அளைவ	ெசய் ள்ளனர்.	இதனால்	சில	இன்றியைமயாச்	ெசய்திகள்
திரட்டப்பட் ள்ளன.	இவற்ைறக்	ெகாண் 	இந்தியக்	கடலின்	அைமப் ,	வரலா
தலியவற்ைற	நில	அைமப் 	 ல்	 ைறயில்	அறிய	வாய்ப் 	ஏற்ப ம்.	

அவர்கள்	தங்கள்	ஆய் களிலி ந் 	ெதரிவித்தி க் ம்	 களாவன:
இந்தியக்	கடலின்	தைர	மிக	அரிய	அைமப்ைப	உைடய .	கிழக் 	ேமற் ப்
ப திகளில்	அதன்	அைமப் 	ெப மள க் 	மா ப கிற .	தைர	8.15	மீட்டர்
நீளத்திற் 	இைடேய	உள்ள	நான் 	உட்ப திகைளக்	ெகாண் ள்ள .
உட்ப திகளில்	மீ ம்	மாற்றங்கள்	காணப்ப கின்றன.	

அவர்கள்	ேமற்ெகாண்ட	நிலந க்க	உற் 	ேநாக்கல்கள்	ெவளிப்ப த் வன:-
இந்தியக்	கடலில்	உள்ள	தளர்ச்சியான	ப களின்	த மன்	100	மீட்டரிலி ந் 	200
மீட்டர்	வைர	உள்ள .	
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தீ க்	 ட்டங்கள்	நிைறய	இ ப்பி ம்	கப்பல்	ேபாக் 	வரவிற் 	இந்தியக்	கடல்
மிக ம்	பயன்ப கிற .	சிங்கப் ர்,	பம்பாய்,	ெகா ம் ,	ெசன்ைன	 தலியைவ
அதன்	 தன்ைமயான	 ைற கங்கள்	ஆ ம்.	

1869இல்	 யஸ்	கால்வாய்	திறக்கப்பட்டபின்	அதன்	வாணிபம்	ெபரிய	அளவில்
உள்ள .	அதன்	சிறந்த	வாணிபப்	ப தியில்	 யஸ்	கால்வாய்	ெதாடர்



ெகாள்கிற .	இக்கால்வாய்	திறக்கப்பட்ட டன்	நன்னம்பிக்ைக	 ைன	வழியாகக்
கப்பல்கள்	ெசல் தல்	அறேவ	நின் விட்ட .	 யஸ்	கால்வாய்	வழியாகச்	ெசல்வ

க் 	வழியா ம்.	வழியின்	ெதாைல 	நன்னம்பிக்ைக	 ைனயின்	வழியாகச்
ெசல்வைதக்	காட் ம்	5000	ைமல்கள்	 ைற ம்.	இதனால்	தற்கால	வாணிபம்
ஓங்கி ள்ள .	

உலகி ள்ள	மிகப்	ெபரிய	வாணிப	வழிகளில்	ஒன்றாக	இந்தியக்	கடல்	உள்ள .
பண்ைடக்	காலத்தில்	இக்கடல்	வழியாக	இந்தியாவிலி ந் 	எகிப் ,
ெமசப்பேடாமியா,	கிழக் 	ைமயத்தைரக்	கடல்	நா கள்	ஆகியவற் டன்	வாணிபம்
சிறப்பாக	நைடெபற்ற .	

தமிழ்	காட் லி ந் 	மயில்	ேதாைக,	அகில்	 தலிய	ெபா ள்கள்	பாபிேலானியா
ெசன்றன	என் 	கிறித் வ	மைறயான	ைபபிள்	ெதரிவிக்கிற .	தமிழகத்திலி ந்
பலவைகப்	ெபா ள்கள்	உேராமா ரிக் ச்	ெசன்றதாகத்	தமிழ்	 ல்க ம்;	உேராம
ஆசிரியர்	பிளினியின்	 ல்க ம்	 கின்றன.	யவனர்களாகிய	கிேரக்கர்கள்
காவிரிப் ம்பட் னம்	 தலிய	தமிழ்நாட் த்	 ைற கங்க க் 	வந் 	வாணிபம்
ெசய்தனர்	என் ம்	ைபந்தமிழ்	 ல்கள்	 கின்றன.	ெதன்னிந்தியாவிற் ம்
கடாரம்	என் ம்	பர்மா க் ம்	வாணிபத்	ெதாடர் 	இ ந்ததாகப்	பட் னப்பாைல

கிற .	

கிறித் வக்	காலத்தின்	ெதாடக்கத்தில்	ேமனாட் க்	கப்பல்கள்	இந்தியக்	கடல்
வழியாகச்	சீனாவிற் ச்	ெசன்றன.	சீனக்	கப்பல்கள்	அேரபியாவிற் ச்	ெசன்றன.	

கி.	பி.	5ஆம்	 ற்றாண் லி ந் 	சற்ேறறக்	 ைறய	ஆயிரம்	ஆண் கள்
சீனாவிற் ம்	அேரபியா க் ம்	வாணிபம்	சிறப்பாக	நைடெபற்ற .	

15ஆம்	 ற்றாண் ன்	ெதாடக்கத்தில்	சீனக்	கப்பற்	பைடத்	தைலவர்,	ெசங்-ேஹாஸ்
என்பவ டன்	இந்தியா,	அேரபியா	 தலிய	நா களில்	தம்	அரச க்காக
நவரத்தினங்கள்	வாங்க	இந்தியாவிற் 	வந்தார்.	அவ க் ப்	பின்
ேபார்ச் க்கீசியர்,	டச் க்காரர்,	பிெரஞ் க்காரர்,	ஆங்கிேலயர்	 தலிய	ேமனாட்டார்
இந்தியாவிற் 	வாணிபம்	ெசய்ய	வந்தனர்.	
இன் 	இந்தியக்	கடல்	மிகப்ெபரிய	கடல்	வழியாக	உள்ள .	இதனால்
இந்தியாவி ம்,	அதன்	அ கி ள்ள	நா களி ம்	மிகப்ெபரிய	 ைற கங்கள்
ஏற்பட் ள்ளன.	இந்தியாவிலி ந் 	தானியங்கள்,	மைலத்ேதாட்டப்	ெபா ள்கள்,
தா ப்	ெபா ள்கள்,	கச்சாப்	ெபா ள்கள்	 தலியைவ	மற்ற	நா க க் 	ஏற் மதி
ெசய்யப்ப கின்றன.	எல்லாவற்றிற் ம்	ேமலாக,	இந்தியக்	கடல்	இந்தியாவிற்
இயற்ைக	அரணாக ம்	திகழ்கிற .	
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இந்தியக்	கடல்	வாணிப	வழியாக	நீண்ட	காலமாக	இ ந் 	வந்தி க்கிற .
ஆனால்,	அ 	 ைறயாக	இன் ம்	ஆராயப்படவில்ைல.	1873ஆம்	ஆண் லி ந்
இ பதிற் 	ேமற்பட்ட	கப்பல்கள்	கடல்	ஆராய்ச்சிைய	ேமற்ெகாண் ள்ளன.
ஆனால்,	அவற்றில்	ஒன்றாவ 	இந்தியக்	கடைல	 ைறயாக ம்	விரிவாக ம்
ஆராயவில்ைல.	
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இந்தியக்	கடைல	ஆரா ம்	ஊக்கம்	 தன்	 தலாக	1881ஆம்	ஆண் 	பிறந்த .
இவ்வாண் ல்	எச்.	எம்.	ஐ.	எஸ்.	இன்ெவஸ் ேகட்டர்	என் ங்	கப்பல்	இந்தியக்
கடற்கைரயின்	நீர்ப்	ப திகைள	அளைவயிட	விடப்பட்ட .	

1885-1887இல்	அலாக்	என்பார்	ேமற் றிய	கப்பலில்	இந்தியக்	கடற்	ப திகைளச்
ற்றிச்	ெசன்றார்.	அவற்றி ள்ள	உயிர்	வைககைளப்	பற்றிப்	பய ள்ள

ெசய்திகைளத்	திரட் 	1888இல்	ஓர்	அரிய	 ல்	ெவளியிட்டார்.	அதன்	ெபயர்
‘இந்தியக்	கடற்	ப திகளில்	ஓர்	இயற்ைக	 ல்	அறிஞன்’	என்பதா ம்.	
ஸ்ெவல்	என்பார்	அேத	கப்பலில்	வங்காள	விரி டா,	அரபிக்	கடல்	ஆகியவற்றில்	பல
உற் 	ேநாக்கல்கள்	ெசய்தார்.	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	உற் 	ேநாக்கல்கள்	இரசாயன,
வானிைலத்	ெதாடர்பானைவ.	அவற்றின்	 கைள	ஆசிய	அரசர்	கழக	(Royal
Asiatic	Society)	ெவளியீ க்களில்	1925-38ஆம்	ஆண் க க்கிைடேய
ெவளியிட்டார்.	
அவர்	ேமற்ெகாண்ட	ஆராய்ச்சிகள்	வங்காள	விரி டா,	அரபிக்	கடல்
ஆகியவற்ைறப்	பற்றிய	அ ப்பைட	அறிைவத்	ெதளிவாக்கின.	
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இந்தியக்	கடற்	ப திகளில்	ேம ம்	ஆராய்ச்சிகள்	ேமற்ெகாள்ளப்பட,	1947இல்
யற்சி	ெதாடங்கிற் .	இவ்வாண் ல்	ைமய	அரசினர்	இராேம வரத்திற்

அ கி ள்ள	மண்டபம்	என் மிடத்தில்	ஓர்	ஆராய்ச்சி	நிைலயத்ைத	நி வினர்.
இ 	கடல்	 ல்	ைமய	மீன்	ஆராய்ச்சி	நிைலயமா ம்.	இதற் 	இந்தியா	 ம்
கிைளகள்	உள்ளன.	இந்நிைலயம்	கடல்	மீன்கைளப்பற்றி	ஆராய்ச்சி	நடத்திய
வண்ணம்	உள்ள .	
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1952இல்	ஆந்திரப்	பல்கைலக்	கழகம்	பல	கடல்	பயணங்க க் 	ஏற்பா 	ெசய்த .
இதற் 	இந்தியக்	கடற்பைட	உதவிற் .	பயணங்கள்	வங்காள	விரி டாவில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.	அவற்றால்	கிைடத்த	 களில்	சிலவற்ைற	1954-58இல்
ெவளியிடப்பட்ட	இ 	கடல்	 ல்	ெதா திகளில்	ஆந்திரப்	பல்கைலக்	கழகம்
ெவளியிட்ட .	

மற்ெறா 	நிைலயம்	கடல்	உயிர்	ஆராய்ச்சி	நிைலயமா ம்.	இ 	பறங்கிப்ேபட்ைடயில்
உள்ள .	அண்ணாமைலப்	பல்கைலக்	கழகத் டன்	ெதாடர் ைடய .	
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தவிர,	ெசன்ைன,	தி வனந்த ரம்,	பம்பாய்	 தலிய	பல்கைலக்	கழகங்க ம்	கடல்
ல்	ஆராய்ச்சி	ெசய்த	வண்ணம்	உள்ளன.	ைமய	அரசின்	சார்பாக	இயங் ம்

விஞ்ஞான-ெதாழில்	ஆராய்ச்சி	மன்ற ம்	கடல்	ஆராய்ச்சிக் 	ஆவன	ெசய்
வ கிற .	இ ப்பி ம்,	 	 ச்சாக	இந்தியக்	கடைல	உலக	அளவில்	ஆரா ம்
திட்டம்	1959ஆம்	ஆண் ல்தான்	உ வாயிற் .	தற்ெபா 	அ 	ெசயற்பட்ட
வண்ணம்	உள்ள .	இ ேவ	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சிபற்றிய	வரலா 	ஆ ம்.	
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இந்தியக்	கடலின்	இயற்ைக	வளங்கைள	ஆராயத்	திட்டம்	ஒன் 	உலக	அளவில்
வ க்கப்பட்ட .	இதற் 	அைனத் லக	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சித்	திட்டம்	என்
ெபயர்.	
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இத்திட்டம்	க 	நிைலயில்	1957ஆம்	ஆண் ேலேய	உ வாயிற் .	ஆனல்	
நிைலயில்	உ ப்ெபற்ற 	1959ஆம்	ஆண் ல்தான்.	அைனத் லக	அறிவியல்
ட் க்	கழக	மன்றம்,	 ெனஸ்ேகா,	அெமரிக்க	அறிவியல்	 ன்ேனற்றக்	கழகம்

ஆகியவற்றின்	நன்	 யற்சியினால்,	அைனத் லகக்	கடல்	 ல்	ேபரைவ	1959இல்
ெசப்டம்பர்த்	திங்களில்	நி யார்க்கில்	 ய :	கடல்	 ைல	அறிவியலாக-
விஞ்ஞானமாக-மாற்ற	ேவண் ம்	என் 	 	ெசய்த .	

அைவக்	 ட்டத்தில்	45	நா களிலி ந் 	1,100	அறிவியலார்	கலந்
ெகாண்டனர்.	இந்தக்	 ட்டத்தில்	அைனத் லக	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சித்
திட்டம்	அறிவிக்கப்பட்ட .	இத்திட்டத்தின்	பல	பணிகைளச்	ெசயற்ப த் ம்
அ வலகம்	நி யார்க்கில்	உள்ள .	இத்திட்டத்ைதப்	பல	அறிவியலார்	ெகாண்ட
ஒ 	தனிக்	 	வ த்த .	
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1957இல்	உ வானா ம்	இத்திட்டத்திற் ரிய	காலம்	ஐந் 	ஆண் களா ம்.
அதாவ 	இத்திட்டம்	1960ஆம்	ஆண் லி ந் 	1964ஆம்	ஆண் 	வைர
ெசயற்ப ம்.	காலம்	ேதைவப்ப மானால்,	ேம ம்	நீட் க்கப்ப ம்.	 	அளவில்
1962ஆம்	ஆண் லி ந் 	இத்திட்டம்	ெசயற்படத்	ெதாடங்கிற் .	
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உலக	அளவில்	பல	நா களின்	 ட் 	 யற்சியினால்	நைடெப ம்	மாெப ம்
திட்டமா ம்	இ .	அைனத் லக	நில	இயல்	 ல்	ஆண் த்	திட்டத்ைத	 ன்
மாதிரியாகக்	ெகாண் 	ெசயற்ப த்தப்ப வ .	இ வைர	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	கடல்
ஆராய்ச்சிகளில்	மிகப்	ெபரிய 	இ .	

நில	இயல்	 ல்	ஆண் த்	திட்ட ம்	உலக	அளவில்	1957-58ஆம்



ஆண் க க்கிைடேய	சிறப் டன்	இனி 	நிைறேவறிய	திட்டமா ம்.	இதனால்	நில
இயல்	 ல்	நன் 	வளர்வதற் 	வாய்ப் 	ஏற்பட்ட .	அறிவியலின்	மற்றத்
ைறக ம்	வளரலாயின.	வான்ெவளி	ஆராய்ச்சி	க ற் 	உ ப்ெபற்ற .	

தன்	 தலாக	இந்தியக்	கடல்	நிைறவாக	அறிவியல்	அ ப்பைடயில்
ஆராயப்ப கிற .	இத்திட்டத்தில்	கலந் 	ெகாள் ம்	ஒவ்ெவா 	நா ம்	 றிப்பிட்ட
ைறைய,	சிக்கைல	ஆரா ம்;	அதற்ேகற்ற	 கைளக்	கா ம்.	சிறப்பாக,

வானிைலபற்றி ம்	ஆராயப்ப ம்.	

இத்திட்டத்திற் 	ஆ ம்	ெசல 	6	

{\displaystyle	{\tfrac	{1}{2}}}	ேகா 	 பாய்	ஆ ம்.	இச்ெசலைவ	ஒவ்ெவா
நா ம்	தன்னால்	இயன்ற	அள க் ப்	பகிர்ந் 	ெகாள் ம்.	
திட்டகாலத்தில்	1,88,000	ைமல்	ெதாைலவிற் 	60	கப்பல்	பயணங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.	20	நா களிலி ந் 	40	கப்பல்கள்	இப்பயணங்கைள
ேமற்ெகாள் ம்;	இந்தியக்	கடைல	ஆரா ம்.	பல	நா களி ள்ள	350	அறிவியலார்,
இத்திட்டத்தில்	கலந் 	ெகாண் 	இந்தியக்	கடைல	ஆராய்வார்கள்.	
இதில்	கலந் 	ெகாள் ம்	நா களில்	சில	:	ஆஸ்திேரலியா,	பிரிட்டன்,	இலங்ைக,
இந்தியா,	பாக்கிஸ்தான்,	ெடன்மார்க்,	பார்ேமாசா,	பிரான் ,	இந்ேதாேனஷியா,
இஸ்ேரல்,	ஜப்பான்,	ஹாலந் ,	ெதன்	ஆப்பிரிக்கா,	ேமற் 	ெஜர்மனி,	அெமரிக்கா,
உ சியா.	
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உற் 	ேநாக்கல்,	ஒலித்தல்,	அள கள்	எ த்தல்,	படம்	பி த்தல்,	மாதிரிப்
ெபா ள்கள்	திரட் தல்	 தலிய	பல	 ைறகள்	ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.	இவற்றிற்
எல்லாம்	அ ப்பைடயாகக்	கப்பற்	பயணங்கேள	ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
சிறந்தஆராய்ச்சிக்	க விகளாகப்	பல	வைகக்	க விகைள ம்	உள்ளடக்கிய
கப்பல்கள்	பயன்ப ம்.	இ தியாகச்	ெசய்யப்பட்ட	பல	வைக	ஆராய்ச்சிகளின்

கள்	ெதா க்கப்ப ம்;	வைகப்ப த்தப்பட் 	ஒவ்ெவா 	 ைறயி ம்
பயன்ப த்தப்ப ம்.	
அெமரிக்கா	 தலிய	நா கள்	கப்பல்கைள ம்	கடல்	 ல்	அறிஞர்கைள ம்
வழங் ம்.	அெமரிக்கா,	திட்டத்தில்	பாதி	ெசலைவ ம்	ஏற் ம்.	சில	நா கள்
ஆராய்ச்சி	ெசய்வதற் ரிய	வசதிகைள	அளிக் ம்.	

இந்தியக்	கட க் 	அ கி ள்ள	நா கள்	கடல்	அைலகளின்	எ ச்சி
வீழ்ச்சிகளில்	ஏற்ப ம்	மாற்றங்கைள ம்,	காற் 	ேமல்	ெவளியில்	உ வா ம்
வானிைல	மாற்றங்கைள ம்	உற் 	ேநாக்கி	இந்தியக்	கடைல	ஆராய	உத ம்.	
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இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சி	பரந்த	ஓர்	ஆராய்ச்சி	ஆ ம்.	ஆகேவ,	அதில்
ஆய்வதற் 	எ த் க்	ெகாள்ளப்ப ம்	 ைறக ம்	பல	வைகப்பட்டனவாகேவ
உள்ளன.	அத் ைறகளில்	சிறப்பானைவ	பின்வ மா 	:	
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இ 	ஒ 	விரிந்த	 ைறயா ம்.	இ 	பல	 ைறகைள	ேம ம்	தன் ள்
அடக்கிய .	
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இ 	மிக	விரிந்த	 ைறயா ம்.	இதி ம்	ேம ம்	பல	 ைறகள்	அடங் கின்றன.	
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இ ம்	பல	 ைறகைளத்	தன் ள்	அடக்கியேத.	இயற்ைகக்	கடல்	 ல்,	இைய க்
கடல்	 ல்,	உயிர்	கடல்	 ல்	எனப்	பல	வைகப்ப ம்.	
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இ 	ேமற் றிய	 ைறகேளா 	ெந ங்கிய	ெதாடர் ைடய .	
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இ 	கடல்	 லின்	ஒ 	பிரி .	
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இ ம்	ஒ 	விரிந்த	 ைறேய.	சிறப்பாக,	பயிர்	 ைல ம்,	விலங் 	 ைல ம்
தன் ள்	அடக்கிய .	

மற் ம்,	இத்திட்டத்தில்	மைழப்	ெபாழி ,	கதிர்	வீச் ,	ஈர்ப் ,	நில	ந க்கம்,	ெவப்ப
ஒட்டம்,	காற் 	(ேமல்)	ெவளி,	ப கள்,	காந்த	மாற்றம்,	கனி	வளம்	 தலியைவ
பற்றி ம்	விரிவாக	ஆராயப்ப ம்.	
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இந்தியக்	கடைல	ஆராய்வதற் ச்	சிறந்த	காரணங்கள்	பல	உள்ளன.	அவற்ைற
இங் க்	காண்ேபாம்.	
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இறந்ெதாழிந்த	பண்ைடக்கால	உயிர்களின்	எச்சமிச்சங்கைள	இதில்	ேத க்
கண் பி க்கலாம்.	அவ்வா 	கண் பி ப்பதால்,	அக்கண் பி ப் க்கள்	உயிர்	 ல்,
நில	அைமப் 	 ல்	 தலிய	 ைறக க் 	மிக ம்	பயன்ப ம்.	உயிர்களின்	ப ப்ப
வளர்ச்சிையப்	பற்றிய	 திய	உண்ைமகைள	அறியலாம்.	
உலகக்	கடல்களிேலேய	அதிக	அள க் 	உயிர்	வைகப்	ெபா ள்கள்	இதில்
காணப்ப கின்றன.	சிறப்பாக,	மீன்	வைககள்	அதில்	நிைறய	உள்ளன.	அதன்
மீன்வளத்ைத	அதற் 	அ கிலி க் ம்	நா கள்	நன் 	பயன்ப த்தவில்ைல.
அவ்வா 	பயன்ப த் மானல்,	உண ப்	பற்றாக் ைற	தீர்வ 	மட் மன்றிப்	ெபா ள்
வள ம்	ெப ம்.	
மீன்	 ட்டங்கள்	உள்ள	இடம்,	அைவ	ேமல்	வ ம்	இடம்,	மீன்	பி ப்பதற் ரிய	இடம்,
காலம்	 தலியவற்ைற	அறிவ 	மிக	இன்றியைமயாத .	மீன்க க் 	ேவண் ய
ஊட்டப்	ெபா ள்களில்	ஏற்ப ம்	மாற்றம்,	அவற்றின்	தன்ைம,	பரவல்	 தலியைவ
அறியப்பட	ேவண் ம்.	தவிர,	கடல்	உயிர்கைளப்பற்றி	அறிய ம்	வாய்ப் 	ஏற்ப ம்.
இக்கடலில்	பாதி	அள க் 	இன் ம்	உயிர்	 ல்	 ைறயில்	மாதிரி
பார்க்கப்படவில்ைல.	

இந்தியக்	கடலில்	மீன்கள்	அதிக	அள க் 	இ ப்ப 	உண்ைமேய.	ஆனால்,	அைவ
டன்	கணக்கில்	பல	இடங்களில்	ம வதற் க்	காரணம்	என்ன	என்பைத	அறிய
ேவண் ம்.	
1957ஆம்	ஆண் 	உ சியக்	கப்பல்	ஒன் 	இந்தியக்	கடல்	வழியாகச்	ெசன்ற .
ெகா ம்பிற் ம்	ஏடன்	கல்ப்	நீேராட்டத்திற் ம்	இைடேய	மில்லியன்	டன்	கணக்கில்
மீன்கள்	ம ந் 	மிதந்தைதக்	கண்டறிந் ,	உடன்	அறிவித்த .	மீன்கள்	மிதந்த
பரப் 	650	ைமல்	நீள ம்	140	ைமல்	அகல ம்	இ ந்த .	இதிலி ந் 	இந்தியக்
கடலின்	ெச ைம	நன் 	 லப்ப கிற .	

கடலின்	கீழி ந் 	ேமல்,	நீர்	வ ம்	இடங்களில்	மீன்கள்	அதிகமாக	இ க் ம்.
இந்நீரில்	ஊட்டப்	ெபா ள்கள்	மி தியாக	இ ப்பேத	காரணம்.	இவ்விடங்கைளக்
கண்டறிந் 	அதற்ேகற்ப	மீன்	பண்ைணகைள	நி வலாம்.	இதனால்	உண 	வளம்
ெப ம்.	
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இந்தியக்	கடல்	கணிப்	ெபா ள்	களஞ்சியமாக	உள்ள .	ெபாட்டாசியம்,	மக்னிசியம்
தலிய	அ ப்பைடக்	கணிப்	ெபா ள்கள்	அதில்அதிக	அள க் 	உள்ளன	என்

ெபா வாக	நம்பப்ப கிற .	அவற்ைற	எ ப்பதற் த்	த ந்த	 ைறகள்
உ வாக்கப்பட	ேவண் ம்.	அவ்வா 	உ வாக்கப்ப மானல்,	ேம ம்	 தலாக,
மங்கனீஸ்,	நிக்கல்,	ெகாபால்ட்,	ெசம் 	 தலிய	 லகங்கள்	அதன்	நீரிலி ந்
பிரித் 	எ க்கப்படலாம்.	

அதன்	தைரப்	ப தியில்	சில	 லகங்கள்	 ைதந் 	கிடப்பதாக ம்	க தப்ப கிற .
இந்தக்	கணிப்	ெபா ள்கள்	எல்லாம்	இந்தியாவின்	ெபா ள்	வளத்ைதப்	ெப க் ம்
என் 	நாம்	நம்பலாம்.	இதனால்,	இந்தியக்	கட க் 	அ கி ள்ள	நா க ம்
பயனைடயலாம்.	
எண்ெணய்ப்	ப க ம்	அதன்	கைர	ஓரங்ளில்	காணப்ப கின்றன.
அவற்றிலி ந் 	எண்ெணையப்	பிரித்ெத ப்பின்,	அதனால்	இந்தியா ம்	மற்ற
நா க ம்	பயனைடயலாம்.	
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இந்தியக்	கடலில்	காற் க ம்	நீேராட்டங்க ம்	 	அள க் த்	திைச
மா கின்றன.	அவ்வா 	மா தல்	ஆண் க் 	இ 	தடைவகள்	நைடெப கிற .
இ 	ேபான் 	ேவ 	எங் ம்	நைடெபறவில்ைல.	
ெதன்ேமற் 	வடகிழக் ப்	ப வக்	காற் களால்	காற்ேறாட்டங்கள்	திைச
தி ப்பப்ப கின்றன.	இதனால்	மா ப ம்	இைய ள்ள	காற் 	உண்டாகிற ;	அைல
ஓட்டங்கள்	உண்டாகின்றன.	இந்நிகழ்ச்சி	வானிைல	அறிஞர்க க் ப்	 திராக
உள்ள .	

இந்தியக்	கடலின்	நீேராட்டங்களின்	ெசறி ,	இ ப்பிடம்	ஆகியவற்ைற	அறிவதில்
ெபரிய	நன்ைம	உண் .	கப்பல்கள்	ெசல்வதற் ரிய	சிக்கனமான	வழிகைள
ேமற்ெகாள்ளலாம்.	இதனால்,	எரிெபா ள்	-	எண்ெணய்ச்	ெசல 	 ைறந் ,	பணம்
மீ ம்.	இம் யற்சி	வட	அட்லாண் க்	கடைலப்	ெபா த்தவைர
ெவற்றியளித் ள்ள .	நீேராட்டங்கைள	அறிந் 	அவற்றிற்ேகற்பப்	பயண	வழிகைள
மாற்றியதால்,	கப்பல்	பயணங்க க் 	ஆ ம்	எரிெபா ள்	ெசலவில்	பத் ப்பங்
ைறக்க	 ந்த .	இப்பத் ப்	பங்கிற் ரிய	பணச்	ெசல 	மீதியல்லவா?	

இந்தியக்	கடலின்	நீேராட்டங்கள்	பசிபிக்,	அட்லாண் க்	கடல்களில்	உள்ள 	ேபான்
அவ்வள 	வ ள்ளைவ	அல்ல.	அைவ	பசிபிக்,	அட்லாண் க்	கடல்களின்
நீேராட்டங்களிலி ந் 	வ வி ம்	விைரவி ம்	அதிக	அள க் 	ேவ ப கின்றன.
இைத	ேம ம்	நன்கறிந் 	உ திப்ப த்தலாம்.	
இந்தியக்	கடலின்	ேமற்பரப் 	கிழக்காகச்	சாய்ந் ள்ள .	மற்ற	கடல்கள்	ேமற்காகச்



சாய்ந் ள்ளன.	ேமற்பரப் ச்	சாய்விற் ம்	வ வான	 ைத	நீேராட்டங்கள்
இல்லாைமக் ம்	ெதாடர் 	இ க்கலாம்.	இந்தியக்	கடலின்	நீேராட்டங்கைளத்
ெதன்ேமற் ப்	ப வக்காற் 	அ க் ம்	ெபா 	ஆராய	ேவண் ம்.	அப்ெபா
தான்	உண்ைம	 லப்ப ம்.	
ப வக்	காற் கள்	திைசமாறி	அ ப்பதனல்,	கடல்	நீேராட்டங்களி ம்,	அதில்	வா ம்
உயிர்களி ம்	 றிப்பிடத்தக்க	விைள கள்	உண்டாக்கப்ப கின்றன.	

ேமற் றிய	விைள க க் ரிய	காரணங்கள்	உ தி	ெசய்யப்பட	ேவண் ம்.
இதற் 	இந்தியக்	கடைல	 	அள க் 	நன் 	ஆராய	ேவண் ம்.	அதன்	நீர்
ேமலி ந் 	கீழ்வைர,	அதி ள்ள	ெபா ள்க டன்	நன் 	ஆராயப்பட	ேவண் ம்.
ெபா ள்கள்	என்பதில்	உயிர்	வைகப்	ெபா ள்கள்	அடங் ம்.	தவிர,	நீரின்
இயல் கைள ம்,	இைய கைள ம்	அறிய	ேவண் ம்.	
அதன்	நீ க் ம்	காற் 	ெவளிக் ம்	இைடயி ள்ள	எல்ைலைய ம்	ஆராய
ேவண் ம்.	காற் 	ெவளியின்	ேமல்	ப திகைள ம்	ஆராய்தல்	நலம்.	இவ்வா 	பல
நிைலகளில்	ஆராய்ச்சி	ெசய்வதால்,	இந்தியக்	கடல்	ெவப்ப	எந்திரமாகப்
பயன்ப வைதப்பற்றி	நன் 	அறிய	இய ம்.	அ 	ெவப்ப	எந்திரமாக	ேவைல
ெசய்வதால்,	அதற் 	ேம ள்ள	காற்ேறாட்டத்தில்	 றிப்பிடத்தக்க	விைள
உண்டாகிற .	இவ்வா 	எல்லாம்	ெசய்வதால்	உண்டாகக் ய	ெப ம்	நன்ைம
இ ேவ.	ப வக்	காற் கள்	அ ப்பைத	 ன்	 ட் ேய	 ற	இய ம்.	
கடல்	நீேராட்டங்கைளப்	ப வக்	காற் கள்	தி ப் கின்றன.	இதனால்	நீர்கள்
கீழி ந் 	ேமல்	வ கின்றன.	இந்நீர்களில்	மீன்க க் 	ேவண் ய	ஊட்டப்
ெபா ள்கள்	நிைறய	உள்ளன.	இந்த	ஊட்டப்	ெபா ள்களின்	தன்ைமபற்றி	ேம ம்
ஆராயலாம்.	

பசிபிக்,	அட்லாண் க்	கடல்களில்	 றிப்பிட்ட	ஆழங்களில்	ஒ 	வைக	எதிர்
நீேராட்டம்	காணப்ப கிற .	இதற் 	நிலந க்ேகாட் 	எதிர்	நீேராட்டம்	என்
ெபயர்.	இந்த	ஓட்டம்	இந்தியக்	கடலி ம்	இ க்கலாம்	என் ம்	ஐயத்திற்
இடமி க்கிற .	இந்த	ஐயத்ைத	ஆராய்ச்சியினால்தான்	ேபாக்க	இய ம்.	

ங்கக்	 றின்,	ப வக்	காற் கள்	கடல்	நீேராட்டங்கள்	ஆகியைவபற்றிக்	கடல்
ல்	ெதாடர்பான	பலவைகச்	ெசய்திகைளத்	திரட் வதற் 	இந்த	ஆராய்ச்சி

வழிவைக	ெசய் ம்.	
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ெபா வாகக்	கடலின்	தைர	ஒேர	வைகயான	அைமப்ைப	உைடய 	அல்ல.	இதற்
இந்தியக்	கட ம்	விலக்கல்ல.	மைலத்	ெதாடர்க ம்,	எரி	மைலத்	ேதாற்ற ைடய
பாைறக ம்	அதன்	தைரயில்	உள்ளன.	தைரயில்	பாைறகள்	அதிக ள்ளன.
இவற்ைறப்பற்றி	ேம ம்	விரிவாக	ஆராயலாம்.	



அழகிய	பவழமைலத்	ெதாடர்க ம்	அதில்	காணப்ப கின்றன.	இைவ	உலகிேலேய
மிகப்ெபரியைவ;	சிக்கலான	அைமப் 	உைடயைவ.	இவற்ைறப்பற்றி	அறிந்த 	மிகக்
ைற .	

இந்தியக்	கடலின்	அ ப்ப தி	4,000	ைமல்	அள க் 	 ைறயாக	ஆராயப்பட
ேவண் ம்.	அதன்	அ க் ம்	நில லகின்	 க் ம்	இைடயி ள்ள	ப வின்
அ க் கைள ம்	திட்டப்ப த்த	ேவண் ம்.	இதற் 	நிலந க்க	 ைறையப்
பயன்ப த்தலாம்.	

நில லகின்	ெவ ப் 	இதில்	நீண் ள்ள 	என் 	கண் பி க்கப்பட் ள்ள .	இந்த
உண்ைமைய ம்	இந்த	ஆராய்ச்சியால்	உ திப்ப த்தலாம்.	
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இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சியின்	சிறந்த	ேநாக்கம்,	கடல்	 ல்	ெதாடர்பாகத்
தி த்தமான	வானிைலச்	ெசய்திகள்	திரட் வேத	ஆ ம்.	இ 	நில	இயல்	 ல்
ஆண் த்	திட்டத்தின்	சிறந்த	ேநாக்கங்களில்	ஒன்றாக	இ ந்த .	

ப வக்	காற் 	அ ப்பைத ம்,	மைழ	ெபய் ம்	அளவில்	ஏற்ப ம்	மாற்றங்கைள ம்
அறிய	ேவண் ம்.	இைவ	இரண்ைட ம்	தி த்தமாக	அறிவதால்	ெவள்ளத்ைதக்
கட் ப்ப த்தலாம்.	நீர்ப்பாசனத்திற் ேவண் ய	நீைரச்	சரிவரப்ெபறலாம்.
இவ்வாராய்ச்சி	நீண்ட	எல்ைல	வானிைல	 ன்னறிவிப் க் 	மிக ம்
இன்றியைமயாத .	
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பல	நிைலகளி ம்	பார்க் ம்	ெபா ,	உலக	அளவில்	ஆராய்ச்சி	ெசய்வதற் ச்
சிறந்த	இடமாக	இந்தியக்கடல்	திகழ்கின்ற .	

உலக	அளவில்	ஆராய்வதற் 	ஏற்ற,	கடலாக	அ 	உள்ள .	ஐம்ெப ங்
கடல்களிேலேய	மிகக்	 ைறவாக	ஆராயப்பட்ட	கடல்	அ 	ஒன்ேற.	பயன்ப ம்
நிைல,	ெகாள்ைக	நிைல	என	இ 	வைககளி ம்	அைதப்பற்றி	அறியப்பட்ட
விஞ்ஞான	அறி 	மிகக் ைற 	என்ேற	ெசால்ல	ேவண் ம்.	
அதன்	பரப்பில்	ஒவ்ெவா 	90,000	ச ர	ைமல்க க் 	ஓர்	அளவீ ட
எ க்கப்படவில்ைல.	அதில்	ஏற்ப ம்	ப வக்	காற் 	மாற்றம்	ேபால்	உலகில்	ேவ
எங் ம்	ஏற்படவில்ைல.	அதன்	நடத்ைத	ெப மள க் 	ஆசியாைவ ம்
ஆப்பிரிக்காைவ ம்	கவர்ந்த	வண்ணம்	உள்ள .	

கடல்	 ல்	ெதாடர்பாக	உள்ள	பல	சிக்கல்கைளத்	திறைமயாக	ஆராய்ந் ,
அவற்றிற் ரிய	தீர் கைளக்	கா தற் ரிய	சிறந்த	இடம்	இந்தியக்	கடேல.
அவ்வைகயில்	பலவைக	ஆராய்ச்சிகள்	ெசய்ய	அ 	வாய்ப்பளிக்கிற .	

வானிைலைய ம்	தட்பெவப்ப	நிைலைய ம்	உண்டாக் வதில்,	மற்றக்	கடல்கைளப்



ேபான் 	இதற் ச்	சிறந்த	இடம்	உண் .	

தற்கால	அறிவியல்	வளர்ச்சியினால்	 க்கங்க ம்	க விக ம்
ெப கி ள்ளன.	இவற்ைற	இந்தியக்	கடைல	ஆராய்வதற் 	நன்
பயன்ப த்தலாம்.	இவ்வா 	பல	நிைலகளில்	ஆராய்வதற் 	வாய்ப்
இ ப்பதால்தான்,	மற்ற	கடல்கைளக்	காட் ம்	இைத	ஆராய்வதில்	அதிகக்
கவனம்	ெச த்தப்பட் க்கிற .	
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திட்டமிட் த்	திண்ணிய	 ைறயில்	ெசயற்ப த்தப்ப வ 	இந்தியக்	கடல்
ஆராய்ச்சி.	ஆகேவ,	அதனால்	உண்டாகக் ய	சிறந்த	பயன்கள்	பலவா ம்.
அைவ	யாைவ	என்பைத	இ தியாகக்	காண்ேபாம்.	
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இந்தியாவின்	ெபா ள்	வளம்	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சியினால்	ெப க	வழிகள்	பல
உள்ளன.	இந்தியக்	கடலின்	உயிர்கள்	யா ம்	 ைறயாக	ஆராயப்ப மானல்,
அதனால்	இ வைகயில்	நன்ைமகள்	கிட் ம்.	 தலாவதாகக்	கடல்	உயிர்களின்
அறி 	ெப ம்.	இதனால்	கடல்	உயிர்	 ல்	வள ம்.	இரண்டாவதாக
உண்ணத்தக்க	மீன்	வைககள்	 	அள க் ப்	பயன்ப த்தப்ப மானல்,	ெபா ள்
வள ம்	ெப ம்.	உண ப்	பற்றாக் ைற ம்	நீங் ம்.	
இந்தியக்	கடலின்	அ கில்	வா ம்	நா களி ள்ள	மக்கள்	ெதாைக	உலக	மக்கள்
ெதாைகயில்	கால்	பங் 	ஆ ம்.	இவர்கள 	உண ப்	பற்றாக் ைற	நீங்கிப்	ெபா ள்
வளம்	ெப க,	இந்தியக்	கடலின்	மீன்வளம்	நன் 	பயன்ப த்தப்பட	ேவண் ம்.
இதற் 	விஞ்ஞான	 ைறகளில்	மீன்பி த்தல்	நைடெப தல்	ேவண் ம்.	மீன்
பண்ைணகைள ம்	அவ்வாேற	அைமக்க	ேவண் ம்.	மீன்	ெதாழில்	விஞ்ஞானக்
கைலயாகேவ	மாற	ேவண் ம்.	

இந்தியக்	கடலின்	கனி	வளங்கைளத்	தீர	ஆராய்ந் ,	அவற்ைறப்	பயன்ப த்த,
இந்தியாவின்	ெபா ள்	வளம்	ெப ம்.	இதற் 	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சி
வழிவைக	ெசய் ம்	என	நாம்	நம்பலாம்.	உண்ைமயில்	இந்தியக்	கடலின்	கனி
வளங்கள்	அளவிடற்கரியனவா ம்.	சிக்கனப்	பயண	வழிகைள	இந்தியக்	கடலில்
ேமற்ெகாள்வதால்,	அதிகமா ம்	பணச்	ெசலைவ	எல்லா	நா க ம்	ஓரள க் க்
ைறக்கலாம்.	
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இந்தியக்	கடைலப்	ெபா த்தவைர	கடல்	 ல்	அறி 	பல	வழிகளி ம்	ெப ம்
என்பதில்	ஐயமில்ைல.	இந்தியக்	கடைல	ஆராய்வதால்	ெப ம்	அறிைவ,	பசிபிக்,
அட்லாண் க்	கடல்கள்	 தலிய	மற்ற	கடல்கைள	ஆராய்வதற் ம்
பயன்ப த்தலாம்.	

பல	சிக்கல்க க் த்	தீர் கள்	காணலாம்	இந்தியக்	கடலில்	மீன்கள்	அதிக
அள க் 	ம கின்றன.	உயிர்	 ல்	விஞ்ஞானிக க் 	இ 	ெப ம்	 திராகேவ
உள்ள .	அவ்வா 	இறத்தல்	அதிகமாக	மீன்கள்	உண்டாவதா	அல்ல 	ேவ



காரணங்	 றித்தா	என் 	அறியலாம்.	
இந்தியக்	கடலின்	நீேராட்டங்கள்	பசிபிக்,	அட்லாண் க்	கடல்களில்	உள்ள
ேபான் .	அவ்வள 	வ ள்ளைவ	அல்ல.	அைவ	பசிபிக்,	அட்லாண் க்
கடல்களின்	நீேராட்டங்களிலி ந் 	வ வி ம்	விைரவி ம்	அதிகமாக
ேவ ப கின்றன.	

இந்தியக்	கடலின்	ேமற்பரப் 	கிழக்காகச்	சாய்ந் ள்ள .	அதன்	ேமற்பரப் ச்
சாய்விற் ம்	அதில்	வ வான	 ைத	நீர்	ஓட்டங்கள்	இல்லாததற் ம்	ெதாடர்
இ க்கலாம்.	
ேமற் றிய	இ 	உண்ைமக ம்	தற்காலிகமாகக்	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	ேம ம்
ெசய்யப்ப ம்	ஆராய்ச்சிகளால்	அைவ	உ தி	ெசய்யப்ப ம்.	
1959-61இல்	இந்தியக்	கடலில்	ேசாவியத் 	விஞ்ஞானிகள்	இ 	பயணங்கைள
ேமற்ெகாண்டனர்.	அவர்கள்	தங்கள்	பயணங்களில்	ெசய்த	ஆராய்ச்சிகளின்

கைளத்	ெதரிவித் ள்ளனர்.	அைவ	பின்வ மா 	:	

இந்தியக்	கட க் 	அ யி ள்ள	நில லக	 யின்	த மன்,	அைமப் ,	தணி
ஆகியைவ	 தன்	 தலாக	உ தி	ெசய்யப்பட் ள்ளன.	

அவ்வா 	அதன்	தணிைவ	ஆராய்ந்த	ெபா ,	இ வைர	அறியப்படாத
மைலக ம்	மைலத்	ெதாடர்க ம்	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	அதில்	எரிமைலத்
ேதாற்றங்ெகாண்ட	பாைறகள்	அதிக	அள க் 	உள்ளன.	

இந்தியக்	கடலின்	அ யின்	இையைப ம்	அைமப்ைப ம்	ஆராய்ந்தெபா ,	அதன்
ெதன்	ப தியில்	இ ம் ,	மாங்கனிஸ்	தா க்கள்	அதிக	அள க் 	இ ப்ப
ெதரியவந்த .	இத்தா க்களில்.	5	பங் 	அள க் 	நிக்கல்,	ெகாபால்ட்	 தலிய
உேலாகங்கள்	உள்ளன.	

இந்தியக்	கடலின்	இையைப	ஆராய்ந்ததிலி ந் 	உ திப்ப த்தப்பட்ட
உண்ைமயாவ 	:	இந்தியக்	கடலி ள்ள	மீன்க க் ம்	மற்ற	உயிர்க க் ம்
ேபா மான	ஆக்சிஜன்	என் ம்	உயிர்க்	காற் 	ெப மள க் 	உள்ள .	விலக் கள்
அரபிக்கட ம்,	வங்காள	விரி டா ம்	ஆ ம்.	இங் ச்	சில	இடங்களில்	ஆக்சிஜன்
காணப்படவில்ைல.	இங் 	நீர்	ேபா மான	அள க் ச்	ெசங் த்தாக	ஓடாதேத
ஆக்சிஜன்	இல்லாைமக் க்	காரணமா ம்.	இவ்விடங்களில்,	உயிர்க க்
ஊ த ம்	அய் ரஜன்	சல்ைப 	என் ம்	வா 	அதிகமாகக்	காணப்ப கிற .	

ெபா வாகக்	கடல்	 ல்	 ைறயில்	வல் நர்கள்	நா க் 	நாள்	 ைறந்
ெகாண்ேட	வ கிறார்கள்.	அைத	ஒ வா 	ஈ 	ெசய்ய,	திறைமமிக்க
மாணவர்கைள	ஈர்க் ம்	ெபா ட் ,	இத்திட்டம்	ெப மளவில்
ெசயற்ப த்தப்ப கிற .	அன்றி ம்,	கடல்	 ல்	 ைறயில்	பயில்ேவா க்
நிைறந்த	அறி ம்	ேபாதிய	பயிற்சி ம்	கிைடக்க	இதனால்	ஏ வா ம்.	



இந்த	ஆராய்ச்சியினால்	திரட்டப்ப ம்	பல	 ைறச்	ெசய்திகள்	வைகப்ப த்தப்ப ம்;
கண் பி ப் க்கள்	ெதா க்கப்ப ம்.	இைவ	எல்லாம்	இ தியாக	ஒ 	நிைலயான
ல்	வாயிலாக	ெவளியிடப்ப ம்.	இந் ல்	சிறப்பாகக்	கடல்	 லில்	ஆராய்ச்சி

ெசய்ேவா க் ப்	ெபரி ம்	பயன்ப ம்.	
இந்த	ஆராய்ச்சியால்	கடல்	 ல்	வளர்வ 	மட் மன்றி,	அதேனா 	ெதாடர் ைடய
நில	இயல்	 ல்,	நில	அைமப் 	 ல்,	நில	 ல்,	உயிர்	 ல்,	வானிைல	 ல்	 தலிய
அறி த்	 ைறக ம்	வள ம்	என்ப 	ெவள்ளிைடமைல.	

இந்தியக்	கடைல	 ைமயாக	ஆராய்வதால்	வானிைல	அறி ம்,	தட்ப	ெவப்பநிைல
அறி ம்,	சிறப்பாகப்	ெப ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	இதனால்	நீண்ட	எல்ைல
வானிைல	 ன்னறிவிப்ைப	 ன் ட் ேய	ெதரிவிக்க	இய ம்.	இந்தியக்
கடற்ப திகைளச்	 ழ்ந்த	நா க க் 	மட் மல்லாமல்	அவற்றிற் 	அப்பா ம்
வானிைல	 ன்னறிவிப்ைபத்	ெதரிவிக்க	இய ம்,	உலக	வானிைல
ன்னறிவிப்ைபத்	ெதரிவிப்பதில்	மற்றக்	கடல்கள்	ேபான் 	இந்தியக்	கட ம்

சிறந்த	இடத்ைதப்ெப ம்.	
உலகின்	 ற	ெவளியான	வான்ெவளிைய	அறிந்த	அள க் ,	அதன்	அக
ெவளியான	கடைல	அறியவில்ைல	என்ப 	எல்ேலா ம்	 ம்	ஒ
ெபா க் ைறயா ம்.	இந்தக்	 ைற,	உலக	அளவில்	தீவிரக்	 ட் 	 யற்சி டன்
ெசய்யப்ப ம்	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சியினால்	அறேவ	நீங்க	வழி ண் 	என்
நாம்	எதிர்பார்க்கலாம்.	அன்றி ம்,	இந்த	ஆராய்ச்சி	மற்றப்	ெப ங்கடல்கைள
எதிர்காலத்தில்	ஆராய்வதற் ம்,	 ன்	மாதிரியாகக்	ெகாள்ளப்படலாம்	என் ம்	நாம்
நம்பலாம்.	
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	அள க் 	இந்தியக்	கடைல	ஆராயாவிட்டா ம்	ஓரள க் 	அைத	இந்தியா
ஆராய்ந் ள்ள .	கடல்	 ல்	அறிைவப்	ெப க்கி ள்ள .	
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கடல்	ஆராய்ச்சிையப்	பல	கிைளகளில்	ேமற்ெகாண்ட	 தல்	நிைலயம்	ஆந்திரப்
பல்கைலக்	கழகமா ம்.	இந்தியக்	கடற்பைட	அளித்த	கப்பல்கைளக்	ெகாண் ம்,
அெமரிக்கக்	கடல்	 ல்	அறிஞர்	லா	பாண்ட்	தைலைமயி ம்,	பல்கைலக்கழக
அறிஞர்க ம்	ஆசிரியர்க ம்	 ைறயாகப்	பல	ஆராய்ச்சிகைளச்	ெசய் ள்ளனர்.	
ேபராசிரியர்	லா	பாண்ட்	 தலில்	1952-53	இல்	ஆந்திரப்	பல்கைலக்கழகத்தில்
ஓராண் 	தங்கினர்.	மீண் ம்	1955-56இல்	 ல்பிைரட்	திட்டத்தின்	ஆதரவில்
ஆந்திரப்	பல்கைலக்கழகத்திற் 	வரலானர்.	வந்ததின்	ேநாக்கம்	இ ேவ:	வங்காள
விரி டாவில்	 ைறயாக	ஆராய்ச்சி	ெசய்ய;	இயற்ைகக்	கடல்	 ல்,	கடல்	நில
அைமப் 	 ல்,	கடல்	உயிர்	 ல்	ஆகியவற்றில்	 ைறயாக	ஆராய்ச்சி	ெசய்ய,
அவ ைடய	அ ம்	பணிக க்காக	டாக்டர்	என் ம்	விஞ்ஞானத்	 ைறச்	சிறப் ப்
பட்டத்ைத,	அவ க் 	ஆந்திரப்	பல்கைலக்கழகம்	அளித்த .	

கடல்	ஆராய்ச்சியில்	ஆந்திரப்	பல்கைலக்கழகம்	ெகாண்ட	 கைளத்	தன்
ெவளியீ களி ம்ெவளியிட்ட .	இந்தியாவி ம்	ெவளிநா களி ம்	உள்ள
விஞ்ஞான	இதழ்களி ம்	அைவ	ெவளியிடப்பட்டன.	ேம ம்	பல	 கள்
ெவளியிடப்ப வதற் 	ஆயத்தமாய்	உள்ளன.	

ஆந்திரப்	பல்கைலக்	கழகத்தின்	இயற்ைகக்	கடல்	 ல்	 வினர்	இ
க விகைள ம்	அைமத் ள்ளனர்.	அவற்றில்	ஒன் 	எைடக்	 ைறவான	தர்மிஸ்டர்
ெவப்பமானி	ஆ ம்.	கடலின்	ேமற்பரப் 	ெவப்ப	நிைலைய ம்;	அதன்
ெகாந்தளிக் ம்	அ க்கி ள்ள	 ண்ணிய	ெவப்பநிைல	மாற்றங்கைள ம்	இைதக்
ெகாண் 	பதி 	ெசய்யலாம்.	
மற்ெ 	க வி	கலங்கைல	அறி ம்	மானி.	இனால்	கடல்	நீர்களின்	ஒளி	ஊ ம்
தன்ைமைய	ஆராயலாம்.	

இயற்ைகக்	கடல்	 ல்	ஆராய்ச்சி	என்ப 	பலவைகச்	சிக்கல்க க் த்	தீர்
காணக்	 ய .	அச்சிக்கல்கள்	கடல்	நீர்களின்	இயக்கத்ேதா 	ெதாடர்
உைடயைவ.	ேவ பட்ட	பல	மாதங்களில்	வங்காள	விரி டாவின்	உப் த்	தன்ைம,
ெவப்ப	நிைல	ஆகியைவ	பற்றிச்	ெசய்திகள்	திரட்டப்பட்டன.	காற் களா ம்
நீேராட்டங்களா ம்	கடற்கைர	நீர்களில்	ப வநிைலக்ேகற்ப	உயர் 	தாழ் கள்



இ ப்பதாக	அச்ெசய்திகள்	ெதரிவித்தன.	கடல்	அைல	ஆராய்ச்சிகளிலி ந்
ெவளியான	 கள்,	ேகாதாவரியில்	காக்கிநாடா	விரி டாைவ	அைமப்பதற் ம்,
அதற்க த் ள்ள	கைரயில்	கடல்	அரிப்ைபத்	த ப்பதற் ம்	உரிய	வழிவைககைளக்
கா வதற் ம்	உத ம்.	கடல்	நில	அைமப் 	 ல்	 ைறயி ம்	 றிப்பிடத்தக்க
ஆராய்ச்சிகள்	ெசய்யப்பட் 	நல்ல	 கள்	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	கடலின்
அ யிலி ந் 	எ க்கப்ப ம்	ெபா ளின்	கதிரியக்கம்,	அைவ	இ க் ம்
இடத்திற்ேகற்ப	மா ப கிற 	என் ம்	கண் பி க்கப்பட் ள்ள .	

த ந்த	ஆராய்ச்சியின்	வாயிலாகப்	பட க ம்	கப்பல்க ம்	கடல்	உயிர்களால்
அரிக்கப்ப வ ம்	த க்கப்பட் ள்ள .	இதற் த்	தைடயாற்றல்	அதிக ைடய	பல
வைக	மரங்க ம்,	சிறந்த	வண்ணங்க ம்	இரசாயனப்	ெபா ள்க ம்	ேதைவ
எனக்	கண் பி க்கப்பட்ட .	
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ைமய	அரேசா 	ெதாடர் ைடய	மன்றம்	ஒன் 	உள்ள .	இதற் 	விஞ்ஞான	-
ெதாழில்	ஆராய்ச்சி	மன்றம்	என் 	ெபயர்.	கடல்	 ல்	ெதாடர்பான	பல
திட்டங்க க் 	இம்மன்றம்	ஆக்க ம்	ஊக்க ம்	காட் 	வ கிற .	

கடல்	ஆராய்ச்சியில்	ேபர்	ேபானதாக	ஆந்திரப்	பல்கைலக்	கழகம்	விளங் கிற .
இைளஞர்கள்	பலர்	கடல்	 ல்	 ைறயின்	பல	பிரி களில்	டாக்டர்	பட்டம்
ெபற் ள்ளனர்.	உலகின்	சிறந்த	கடல்	ஆராய்ச்சி	நிைலயங்களி ம்	அதற் ப்	பின்
பணியாற்றி	ேம ம்	தங்கள 	அறிைவப்	ெப க்கிக்	ெகாண் ள்ளனர்.	
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ஆந்திரப்	பல்கைலக்	கழகத்ைதத்	தவிர,	மற்ற	ைமயங்கள்	சில ம்	உள்ளன.
அைவயாவன	:	ெசன்ைனயி ள்ள	விலங் 	 ல்	ஆராய்ச்சிச்	சாைலகள்,
மண்டபத்தி ள்ள	கடல்	மீன்	ைமய	ஆராய்ச்சி	நிைலயம்,	தி விதாங் ர்
பல்கைலக்	கழகத்தின்	கடல்	உயிர்	 ல்	 ைற,	பறங்கிப்	ேபட்ைடயி ள்ள	கடல்	உயிர்
ல்	நிைலயம்.	

மிதக் ம்	உயிர்களான	ைடயாட்டம்	 தலியவற்றின்	பரவல்பற்றி ம்	 ைறயாக
ஆராயப்பட் ள்ள .	இைவ	ஜனவரி-ஜூன்	மாதங்களில்	அதிகமாக ம்,	ஜூைல-
சம்பர்	மாதங்களில்	 ைறவாக ம்	காணப்ப கின்றன.	இைவ	மீன்க க் ச்

சிறந்த	உணவா ம்.	இவற்றின்	அளைவப்	ெபா த்ேத	மீன்களின்	அள ம்
அைமகிற .	ஆகேவ,	அவற்ைற	ஆராய்வ 	மிக	இன்றியைமயாத .
பறங்கிப்ேபட்ைடயி ள்ள	கடல்	உயிர்	 ல்	நிைலயம்	கழி க	உயிர்கைளப்	பற்றி
ஆராய்வதில்	அதிக	நாட்டம்	ெச த்தி ள்ள .	

மண்டபத்தி ள்ள	கடல்	மீன்	ஆராய்ச்சி	நிைலய ம்	அதன்	கிைளக ம்	வாணிப
ேநாக்கில்	சிறப் ைடய	மீன்கைள	ஆராய்ந்த	வண்ணம்	உள்ளன.	
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ெபா வாக,	இந்தியாவில்	கடல்	ஆராய்ச்சிக் ப்	பயன்ப ம்	க விகளாவன:	
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இ 	கடலில்	பல	இடங்களில்	ெவப்பநிைல	மாற்றங்கைளச்	ெசங் த்தாகப்	பதி
ெசய் ம்.	
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வி ம்பிய	ஆழங்களில்	கடல்	நீைர	எ த் ,	அதன்	உப் த்	தன்ைம,	இைய
ஆகியவற்ைற	ஆராய	இைவ	பயன்ப ம்.	
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கடலில்	வி ம்பிய	இடத்தில்	நீேராட்ட	அளைவக்	கணக்கிட	இ 	உத ம்.	
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கடலின்	அ யி ள்ள	ப கைள	மாதிரி	எ ப்பதற் 	இைவ	பயன்ப ம்.
மாதிரிகைள	ேவ பட்ட	ஆழங்களில்	எ க்கலாம்.	
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கடல்	உயிர்கைளப்	பி ப்பதற் 	இைவ	பயன்ப ம்.	
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ேமனா களில்	 ைத	நீர்ப்	 ைகப்படப்	ெபட் கள்,	நிலந க்க	ெவ ப்ைப	ஆரா ம்
க விகள்,	ெதாைலக்காட்சிக்	க வி	அைமப் க்கள்	 தலியைவ	கடல்
ஆராய்ச்சிக் ப்	பயன்ப கின்றன.	மிக	அண்ைமக்கால	ஆராய்ச்சிக்	க விகளான
இைவ	இனி	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சிக் ம்	பயன்ப ம்.	

உலக	அளவில்	இந்தியக்	கடைல	ஆராய	 ன்ேனற்ற	நா கள்	பல ம்
ைனந்தி ப்பதால்,	இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சி	திண்ணிய	 ைறயில்	நைடெப ம்.

அதனால்	நல்ல	பல	 க ம்	கிைடக் ம்.	கடல்	 ல்	அறி ம்	ெப ம்.	கடல்
ல்	அரிய	விஞ்ஞானமாக	மா ம்.	
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விரிவாக	நைடெபற்ற	இந்தியக்கடல்	ஆராய்ச்சியினால்	பல	 திய	கண் பி ப் கள்
நிகழ்ந் ள்ளன.	அைவ	பின்வ மா .	

���������������
பரந்த	ஒ 	பள்ளத்தாக் 	இந்தியக்	கடலில்	இ ப்பைத	அெமரிக்க
ஆராய்ச்சியாளர்கள்	கண் 	பி த் ள்ளனர்.	இ 	6000	ைமல்	நீள ம்	25	ைமல்
அகல ம்	உள்ள .	அந்தமான்	கடலில்	 மத்ராவிற் ம்	பர்மாவிற் ம்	இைடயில்	இ
காணப்ப கிற .	கடலில்	 மார்	3	ைமல்	ஆழத்தில்	உள்ள .	இதைன	உயரமான
மைல ச்சிகள்	 ழ்ந் ள்ளன.	இவற்றில்	மிக	உயரமான ,	பள்ளத்தாக்கிற் 	ேமல்
12000	அ 	எ ம்பி ள்ள .	
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பல	ெபரிய	கால்வாய்க ம்	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	இைவ	ேசற் 	ஆ களால்
அரண்	ெசய்யப்பட் ள்ளன.	இவற்றில்	மிகப்	ெபரிய 	4	ைமல்	அகல ம்	300	அ
ஆழ ம்	உள்ள .	இ 	வங்காள	விரி டாவின்	ேமற்பரப் க் க்	கீழ்	2	ைமல்
ெதாைலவில்	காணப்ப கிற .	இ 	கங்ைகையக்	காட் ம்	25	மடங் 	அதிக
நீைரச்	 மந் 	ெசல்கிற .	
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கடல 	ஒலிப் களின்	 லம்	இந்தியக்	கடலின்	 த்தைர ம்
படமாக்கப்பட் ள்ள .	இதனால்,	

அதில்	 ைட கள்,	ெபரிய	மைலத்ெதாடர்கள்,	தாழ்வாக	அைமந் ள்ள
சமெவளிகள்	 தலியைவ	இ ப்ப 	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	தவிர,	அதன்
விரிவான	 தல்	பட ம்	உ வாக்கப்பட் ள்ள .	

காட்டாகச்	சிேலா க் த்	ெதன்கிழக்காகத்	தைரயிலி ந் 	14,400	அ
உயரத்திற் 	எரிமைலத்	ெதாடர்	ஒன் 	கண் பி க்கப்பட் ள்ள .	கிறித் மஸ்
தீ க க் த்	ெதற்ேக	219	ைமல்	ெதாைலவில்	எரிமைலக ம்
கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	அவற் ள்	ஒன் 	2500	மீட்டர்	ஆழத்தி ம்	மற்ெறன்
3700	மீட்டர்	ஆழத்தி ம்	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	
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வானிைல	பற்றி	நிரம்பச்	ெசய்திகள்	கிைடத் ள்ளன.	ெதன்ேமற் ப்	ப வக்காற் ,
வட	கிழக் ப்	ப வக்காற் ,	ேகாைடப்	ப வக்காற் 	 தலியைவ



ஆராயப்பட் ள்ளன.	ேகாைடப்	ப வக்காற் 	மிக்க	வலிைம	வாய்ந்த .	இ 	வட
அைரத்திரைளப்	ப தியின்	வானிைலையப்	பாதிக்கிற .	ேம ம்,	கதிர்வீச்
அளவீ க ம்	எ க்கப்பட் ள்ளன.	இவற்றின்ப ,	அரபிக்	கடலி ம்	ெசங்கடலி ம்
ேநர ப்	பகலவன்	கதிர்	வீச்சில்	15%	 தல்	23%	வைர	நீராவியினா ம்
வா வினா ம்	உறிஞ்சப்ப கிற 	என்ப 	ெவளியாகி ள்ள	உண்ைமயா ம்.	ேமகக்
ட்டங்களிலி ந் 	நிலாக்களின்	வாயிலாகப்	ெபற்ற	ெசய்திகைளக்	ெகாண் ,
க்கடலி ம்	வி ம்	பகலவன்	கதிர்வீச்ைசக்	கா ம்	 ைறயிைன	வானிைல

அறிஞர்கள்	வ க்க	இய ம்.	
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1966-இல்	நைடெபற்ற	ேசாவியத் 	ஆராய்ச்சியின்	ேகாக்கம்,	ெசயற்ைக
இயற்ைகக்	கதிரியக்க	வீச் க்கைள	ஆராய்ந் ,	அைவ	கடல்	நீரி ள்ள
தாவரங்கைள ம்,	விலங் கைள ம்	எவ்வா 	பாதிக்கின்றன	என்பைதக்
கண்டறிவதா ம்.	இவ்வாராய்ச்சியின்ப 	இந்தியக்	கடலின்	கதிரியக்க	வீச்சின்
அள 	அதிகம்	என்ப 	அதிர்ச்சி	தரக் ய	உண்ைமயா ம்.	இஃ 	அட்லாண் க்
கடலில்	உள்ளைதவிட	3	மடங் 	அதிகமா ம்.	பசிபிக்	கடலில	கடந்த	அ 	ஆ த
ஆய் களின்	விைளவாக	வி ந்த	கதிரியக்கத்	தனிமங்களின்	கழி கள்,	இந்த
உயர் க் க்	காரணமா ம்.	அட்லாண் க்	கடல்,	இந்தியக்	கடல்	ஆகியைவ
மீன்வளம்	மிக்கைவ.	இவ்வளத்ைத	இக்கதிர்வீச் 	அதிகம்	பாதிக் ம்.	
�������	����	��������
அரபிக்கடல்	நீரில்	 ைறந்த	அள 	ஆக்சிஜன்	இ ப்ப 	ெஜர்மானிய
ஆராய்ச்சியால்	ெவளியாகி ள்ள	உண்ைமயா ம்.	இந்நிைல	பம்பாயிலி ந் 	150
ைமல்	ெதாைல வைர	உள்ள .	ெபா வாகக்	 ைறந்த	அள 	ஆக்சிஜன்
காணப்ப ம்	ப திகள்	இந்தியக்	கடலில்	உள்ளன.	இ ேபான் 	உலகின்	ேவ
எந்தக்	கடலி ம்	இல்ைல.	
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ெசங்கடலில்	780	மீட்டர்	ஆழத்தில்	இ 	ெவப்பத்	 ைளகள்
கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	இத் ைளகைளச்	 ழ்ந் ள்ள	ப தி,
அதற்க த் ள்ள	ப திையவிட	8	மடங் 	அள 	உப் 	மி ந்ததாக	உள்ள .	இைவ
ெசங்கடலின்	ைமயத்தில்	உள்ளன.	இவற்றில்	வழக்கத்திற் 	மாறன	இ ம் ப்
ப கள்	6000	அ 	ஆழத்தில்	காணப்ப கின்றன.	இங் 	ெவப்பநிைல	55.9°C.
எவெரஸ்ட்	உச்சியில்	ெவப்பக்காற்ைறக்	காண்ப 	எவ்வள 	வியப்பாக	இ க் ேமா,
அவ்வள 	வியப்பாக	இக்கண் பி ப் 	உள்ள .	இந்த	ஆழத்தில்	வழக்கமாக	உள்ள
ெவப்பநிைல	4-5°C	ஆ ம்.	அெமரிக்க	ஆராய்ச்சியாளர்கள்	இவ் ண்ைமயிைன
ெவளிப்ப த்தி ள்ளனர்.	
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1974-ஆம்	ஆண் 	பிப்ரவரித்	திங்கள்	பம்பாய்க்	கடற்கைரக் 	அப்பா ள்ள
கடலின்	அ யில்	எண்ெணய்	(ெபட்ேராலியம்)	எ க்க்ப்பட்ட .
இப்ப திக் ப்	பாம்ேப	ைஹ	(Bombay	High)	என் 	ெபயர்.	1976	ேமத்	திங்கள்
21-ஆம்	நாளிலி ந் 	எண்ெணய்	உற்பத்தி	ெதாடர்ந் 	நைடெபற் 	வ கிற .
இதன்	அள 	ஆண் க்காண் 	உயர்ந்த	வண்ணம்	உள்ள .	தமிழ்நா ,	ேகரளம்,
ஜராத்,	ஒரிசா	 தலிய	மாநிலங்களின்	கடற்கைரப்	ப திகளில்	எண்ெணய்

கிைடக்க	வாய்ப் ள்ள .	இப்பண்படா	எண்ெணயிலி ந் 	ெபட்ேரால்	 தலிய
எரிெபா ள்கள்	கிைடக்கின்றன.	
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இந்தியக்கடல்	மீன்வளம்	மிக்க .	காட்டாக,	அரபிக்	கடலில்	ஒமன்,	மஸ்கட்	ஆகிய
கடற்கைர	வழியாகச்	ெசன் 	ஒ 	தடைவ	மீன்	பி த்ததில்	45	நிமிடத்தில்	3	டன்
மீன்கள்	-கிைடத்தன:	உண ப்	பஞ்சத்ைத	நீக்க,	இவ்வளத்ைத	நன் 	பயன்ப த்தி
இந்தியா	வழிவைக	காணேவண் ம்.	தவிர,	இந்தியக்	கடலில்	80	 தியவைக
விலங் கள்	கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	
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1872-ஆம்	ஆண் ேலேய	இந்தியக்	கடலில்	மாங்கனிஸ்	 ண் கள்	இ ப்ப
கண் பி க்கப்பட்ட .	1962-64-இல்	நடந்த	இந்தியக்கடல்	ஆராய்ச்சி ம்	இதைன
உ திப்ப த்திய .	இைவ	சிறிய	உ ண்ைடகளிலி ந் 	ெபரிய	திரள்கள்	வைர
உள்ளன.	இைவ	இந்தியாவிற் ம்	ஸ்ரீலங்காவிற் ம்	ெதற்ேக	4000-5000	மீட்டர்
ஆழத்தில்	உள்ளன;	கடலின்	அ யில்	ஆண் ேதா ம்	10	மில்லியன்	டன்கள்
உண்டாகின்றன.	இவற்றில்	மாங்கனிஸ்,	ெசம் ,	நிக்கல்,	மாலிப் னம்	 தலிய
உேலாகங்கள்	உள்ளன.	

ேமற் க்	கடற்கைரயில்	ஊட்டச்சத் 	மி ந்த	கரிமப்ப க ம்,	பாஸ்ேபட்
ப க ம்	கண் 	பி க்கப்பட் ள்ளன.	இைவ	சிறந்த	உரமாக	அைமந் ,
ேவளாண்ைமத்	 ைறக் 	அதிகம்	பயன்ப ம்.	
இந்தியக்	கடல்	தைர	ெசங்களிமண்ணில்	220	 ரில்லியன்	டன்	அ மினிய ம்,
650	 ரில்லியன்	டன்	இ ம் ம்,	73	 ரில்லியன்	 ட்டானிய ம்,	15	 ரிலலியன்	 ன்,
ெவனா யம்,	ேகாபால்ட்,	நிக்கல்,	ெசம் ,	காரீய ம்	வற்றா 	பல	ஆயிரம்
ஆண் கள்	கிைடக் ம்	என	மதிப்பிடப்பட் ள்ள .	

நிலத்தி ள்ள	ேகாபால்ட்	40	ஆண் க க் 	மட் ேம	வ ம்.	கட க்க யில்
உள்ளேதா	200	ஆயிரம்	ஆண் க க் 	வ ம்!	
தவிரச்	ெசங்கடலின்	அ யில்	கனிப்ெபா ள்	ெசறி ள்ள	தா க்கள்
கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	இைவ	எல்லா	நிறங்களி ம்	காணப்ப கின்றன.



இவற்றில்	ெபான்,	ெவள்ளி,	 த்தநாகம்,	ெசம் 	இ ம் ,	மாங்கனிஸ்	 தலிய
உேலாகங்கள்	அடங்கி ள்ளன.	இப்ப கள்	7000	அ 	ஆழத்தில்	கிைடக்கின்றன.	

ெசங்கடலி ள்ள	வ 	நிலங்களில்	(basin)	ெபரியைவ	8	ைமல்	நீள ம்,	4	ைமல்
அகல ம்	உள்ளைவ.	இவற்றில்	50	அ 	ஆழத்திற் 	நீர்	உள்ள .	இந்நீரின்
ெவப்பநிைல	133°F.	ெசங்கடல்	நீரின்	ெபா வான	ெவப்பநிைல	68°F.	இங் க்
கடல்	நீரின்	உப்பள 	மற்றக்	கடல்கைளக்	காட் ம்	10	மடங் 	அதிகம்	உள்ள .	

ெசங்கடலில்	உள்ள	கனிெபா ள்	ப ைககளின்	த மன்	மட் ம்	300	அ 	ஆ ம்,
ஒ 	ெபரிய	வ நிலத்தில்	மட் ம்	130	மில்லியன்	டன்	ெசம் ,	 த்தநாகம்,	ெவள்ளி,
தங்கம்	 தலிய	உேலாகங்கள்	உள்ளன.	ேம ம்,	அரபிக்	கடலின்	பாஸ்ேபட்	அள
மற்றக்	கடல்கைளக்	காட் ம	5	மடங் 	அதிகம்	உள்ள .	
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இந்தியக்	கடலின்	தைர	பற்றிப்	பல	 திய	சிறப்பியல் கள்	கண்டறியப்பட் ள்ளன.
அவற்றில்	ஒன் 	மிகச்	ெசங் த்தான	கண்டச்	சரி 	(continental	slope)	ஆ ம்.
இஃ 	உலகிேலேய	மிக	ஆழமான .	சிேலான்	கிழக் க்	கடற்கைரக் 	அப்பால்
உள்ள .	
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இந்தியக்	கடல்	ஆராய்ச்சியினால்,	இந்தியக்	கடல்	2,80,00,000	ச ர	ைமல்கள்
அறிவியல்	திட்பத் டன்	ஆராயப்பட் ள்ள .	இதன்	ஒ 	ப தியாக,	அக்கடலின்
ேவதி	உயிரியல்	பற்றி	ஓர்	அட்லஸ்	தயாரிக்கப்பட் ள்ள .	இ 	கடலிலி ந் 	அதிக
உண ெபறப்	ெபரி ம்	உத ம்.	
இவ்வா ,	இந்தியக்	கடலின்	ெகாழிக் ம்	பல்	வளங்கைள ம்	பயன்ப த்தி,
இந்தியாவின்	ெபா ள்	வளத்ைதப்	ெப க் வேத	அறி ைடைம	ஆ ம்.	
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பகலவன்	விைளவினால்,	ப வக்காற் 	மைழகைள	உண்டாக் வ 	இந்தியப்
ெப ங்கடல்	ஆ ம்.	ப வக்காற் கைள	ஆரா ம்	 யற்சிேய	ப வக்காற்
ஆய் (Monsoon	Experiment)	ஆ ம்	.	இதைனச்

க்கமாக	ேமானக்ஸ்	(Monex)	எனலாம்.	
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ேமானக்ஸ்-79	என்ப 	உண்ைமயில்	 தல்	தடைவயாக	நைடெப ம்	திட்டமன் .
கடந்த	15	ஆண் களாக,	அதாவ 	1964-ஆம்	ஆண் லி ந் 	இ 	ெதாடர்பாகத்
ெதாடக்க	நிைல	ஆய் கள்	ெசய்யப்பட் ள்ளன.	

1963-65-இல்	நடந்த	அைனத் லகக்	கடல்	ஆராய்ச்சிப்	பயணம்	(IIOE),	1973-
இல்	 ந்த	இந்திய	ேசாவியத் 	வானியல்	ஆய் 	(ISMEX),	இந்தியக்
கப்பல்க ம்,	ேசாவியத் க்	கப்பல்க ம்	கலந் 	ெகாண் 	1977-ஆம்	ஆண் 	ேம
23- தல்	ஆகஸ்ட்	20	வைர	நைடெபற்ற	சி 	ேமானக்ஸ்	ஆகியைவ	எல்லாம்
தற்ெபா 	நைடெபற் க்	ெகாண் க் ம்	ேமானக்ஸ்-79-இன்
ன்ேனா களா ம.	

இந்திய	உற் ேநாக் 	ஆராய்ச்சி	நிைலயங்களின்	ெபா 	இயக் நர்	அவர்கள்
மாரிப்	ப வக்காற் கள்,	ேகாைடப்	ப வக்காற் 	ஆகியவற்றின்	ேதசியப்
ெபா ளாதாரச்	சிறப்ைப	உணர்ந்ததா ம்,	1970-இல்	பிரசல்சில்	நைடெபற்ற	உலகத்
திட்ட	மாநாட் ன்	(Global	Planning	Conference)	ேபராளராக	இ ந்ததா ம்,
அம்மாநாட் ல்	ெதற் 	ஆசியப்	ப திக் ப்	ப வக்காற் 	ஆய் 	(MONEX)
ஒன்றிைன	நடத்த	 ன்ெமாழிந்தார்.	பின்,	இ 	ெஜனிவாவில்	கடந்த	உலக
வானிைல	ஆராய்ச்சி	நிைலயக்	 ட்டத்தில்	ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ,	இன்
ெசயற்ப கிற .	

�����������
இத்திட்டத்தின்	அ ப்பைட	ேநாக்கங்கள்	பின்வ மா :	-	

1)	நாட் ன்	ேவ பட்ட	தட்ப	ெவப்பநிைலப்	ப திகளில்	ப வக்காற் 	அ க்கத்
ெதாடங் ம்	நாட்கைளத்	ேதாராயமாக	அறிதல்.	
2)	90	நாள்	ெகாண்ட	ப வக்காற் க்	காலத்தில்	ெபறப்ப ம்	மைழயின்	
அளைவ	மதிப்பிடல்.	
3)	நாட் ன்	ேவ பட்ட	ப திகளில்	5-7	நாட்கள்	ெகாண்ட	காலத்தில்



அதிகமாக ம்,	 ைறவாக ம்	ஏற்ப ம்	மைழயிைன	அறிதல்,	 ங்கக் றின்
ப வக்காற்றிைனத்	ெதளிவாக	அறிவேத	ேநாக்கமா ம்.	
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பகலவன்	கதிர்வீச் ,	 விக்	கதிர்வீச் ,	ெப ங்கடல்களின்	இயக்கம்,	நிலம்,	கடல்
ஆகியவற்றின்	உராய் 	விைள கள்,	மைலகள்	 தலியைவ	ப வ	மைழக் ரிய
காரணிகளா ம்.	இதில்	 க்கிய	பங் ெப வ 	இமாலயப்	ப திகள்	ஆ ம்.
இப்ப திகள்	இல்ைல	எனில்	உண்ைமப்	ப வக்	காற் ம்	இல்ைல.	ப வக்காற் ச்
ழற்சியில்	இமாலயப்	ப திகளின்	ெவப்ப	விைள க ம்,	இயக்க	விைள க ம்

சிறந்த	இடத்ைதப்	ெப கின்றன.	இவ்வி 	உண்ைமகைள	இ கா ம்	ெசய்யப்பட்ட
ஆராய்ச்சிகள்	ெவளிப்ப த் கின்றன.	

ப வக்காற் 	 ன்னேர	உண்டாவ 	ேகாைடயில்	திேபத்தியச்	சமெவளி
ெவப்பமைடவதால்	என்ப ம்	மற் ம்	ஒ 	காரணியா ம்.	
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இத்திட்டத்திற்காக	இந்திய	அர 	25	ேகா 	 பாய்	ஒ க்கி ள்ள .	இந்திய
வானிைல	ஆராய்ச்சி	வரலாற்றில்	இ 	ெபரிய	ஆய் 	ஆ ம்.	இதைன	இந்தியா,
உ சியா,	அெமரிக்கா	ஆகிய	நா கள்	நடத் கின்றன.	

இத்திட்டத்தில்	கலந் ெகாள் ம்	இந்திய	ஆராய்ச்சி	நி வனங்கள்	பின்வ மா .
பம்பாய்	பாபா	அ 	ஆராய்ச்சி	ைமயம்,	பம்பாய்	டாட்டா	அ ப்பைட	ஆராய்ச்சி
நி வனம்,	அகமதாபாத்	இயற்பியல்	ஆராய்ச்சிக்	 டம்,	ைஹதராபாத்	ெதாைலயிட
அறிநிைலயம்.	
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ேசாவியத் க்	கப்பல்கள்	கடல்	உற் 	ேநாக்கல்கள்,	வானிைல	உற் 	ேநாக்கல்கள்
தலியவற்ைற	நடத் ம்.	இைவ	தம்	பணிையத்	ெதாடங்கி	உள்ளன.	ெதன்ேமற் ப்

ப வக்காற்ைற	உ வாக் வதில்	ஆற்றல்வாய்ந்த	ேசாமலி	நீேராட்டத்திற் ப்
பங் ண் 	என் ம்	ஒ 	நம்பிக்ைக ள்ள .	இதைன	ஆராய	இக்கப்பல்கள்
ஆப்பிரிக்காவின்	கிழக் க்	கைர	ெந க	உற் 	ேநாக்கல்கைள	எ த்த	வண்ணம்
உள்ளன.	

இந்நீேராட்டத்ைத	ஆராய்ந்தபின்,	இக்கப்பல்கள்	அரபிக்கடல்,	வங்காள	விரி டா
ஆகிய	ப திக க் ச்	ெசன் ,	அங் ள்ள	இந்தியக்	கப்பல்கேளா 	ேசர்ந் ,
ெதற் 	அல்ல 	வடக்காகப்	பல்ேகாணத்	ேதாற்றத்ைத	(Polygonal	configuration)
எ க் ம்.”	
அெமரிக்கா,	தற்கால	அறிவியல்	க விகள்	நிைறந்த	வான	ஊர்தியிைன	வழங் ம்.
காட் ன்	 க்காக	வட-ெதன்	திைசகளி ம்	கிழக் 	ேமற் த்	திைசகளி ம்



இவ் ர்தி	இயங்கி,	ேவண் ய	வாெனாலி	அளவீ கைள	எ க் ம்.	

இத்திட்டத்தில்	நான் 	இந்தியக்	கப்பல்க ம்	பங் ெகாள் ம்.	இவற்றில்
றிப்பிடத்தக்க	அளவீ கைள	எ க்கப்	ேபாதிய	க விகள்	உள்ளன.	

அ க் 	ெவளியில்	உள்ள	காற் கள்,	நில ம்	ெவப்பநிைல	ஆகியவற்றின்
அளவீ கைள	 ன் 	நிைலயங்களி ள்ள	ஏ கைணகளால்	எ க்கப்ப ம்.	அைவ
ம்பா	(7°	வ),	ஸ்ரீகரிேகாட்டா	(16°	வ),	பாலேசார்	(22°	வ)	ஆ ம்.	இந்த	உற்

ேநாக்கல்கள்	உ சியக்	கப்பல்கள்	எ க் ம்	ஏ கைண	உற் 	ேநாக்கல்கேளா
ஒப்பிடப்ப ம்.	இந்தியக்	கப்பல்	வானிைல	மிதப் கைளப்	பல	இடங்களில்	விட் ,
மிதப் 	உற் 	ேநாக்கல்கைள	எ க் ம்.	
ேகாஸ்-10	என்ப 	அெமரிக்க	நிைலயான	நில	நிலா	ஆ ம்.	இ 	 வியின்
ழற்சிேயா 	ேசர்ந் 	 ற் வதால்	பார்ப்பதற் 	நிைலயாக	இ ப்ப 	ேபால்	ெதரி ம்.

நில	ந க்ேகாட் ல்	இ 	60°,	கிழக் 	நீள்	ேகாட் ல்	வலம்	வ ம்.	இந்தியப்
ெப ங்கடல்,	அரபிக்கடல்	ஆகியவற்றின்	ப திகைள	இ 	வட்டமி ம்.	
ெதரி ம்	ப தியில்	ேதாராயமாக	3	-	5	கிேலா	மீட்டர்	ப ப் ம்,	அகச்சிவப் ப்
ப தியில்	7	கிேலா	மீட்டர்	ப ப் ள்ள	ேமகப்படங்கைள	இ 	அ ப் ம்.
இைவ	மீ ேயாஸ்டாட்-1	என் ம்	நிலாவினால்	ஒ 	நாைளக் 	நான் 	தடைவகள்
பம்பாய்க் 	அஞ்சல்	ெசய்யப்ப ம்.	இந்நிலா	ஐேராப்பிய	வானெவளி	நிைலயத்தின்
நிைலயாக ள்ள	நில	நிலாவா ம்.	இதற்காகத்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள	மற்ற
நிைலயங்க க் 	இப்படங்கள்,	பம்பாயிலி ந் 	மீண் ம்	அ ப்பப்ப ம்.	தவிர,
நிைலயான	அ ப்பைடயில	தாமாகப்	படம்	எ க் ம்	க விகள்	ஏ 	இந்தியாவிடம்
உள்ள .	நன் 	திட்டமிடப்பட் ப்பதால்,	இந்த	ஆராய்ச்சியினால்	பல	நன்ைமகள்
உண்டாக	நல்வாய்ப் ள்ள .	
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இந்தியக்	கடல்	வழியாகக்கப்பற்பயணங்கள்	

பயணப்	ெபயர்						ஆண் 	

ேசலன்ஜர்1	874-75
ேகசலீ	1874-75

எலிசெபத்	1877
இன்ெவஸ் ேகட்டர்	1877,	1892,1893
ெபன் யின்	1925,38

வாட்டர்விச்	1891
ஸ்டார்க்	1895
வால் வியா	1897

காஸ்	1898-99

ஃசீலார்க்	1901-1903
பிளானட்	1906-1909

மவ்	1906
ெமர்லின்	1913

அமிராகிளிேயா	மாக்னாக்சி	1920

ஆர்மண் 	1924

ஸெனலியஸ்	1927

டானா	1929

ெமபாகிஸ்	1929-30

ஸ்கவரி-2	1933-34
அலபாட்ராஸ்	1930,	51

சார்காட்	1948
வில்லியம்	ஸ்ேகார்ஸ்ைப1949-1950



கலாத்தியா	1950
ஓப்	1950-52

லாெபர ஸ்	1955-57

நார்சல்	1956
ஓவன்	1955,56,57

அட்லாண் ஸ்	1957,58

விட்யாஸ்1959-61
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அட்லஸ் 43

அலாக் 9

அைனத் லகக்	கடலாராய்ச்சிப்	பயணம் 44

இந்தியப்	ெப ங்கடல்	ஆராய்ச்சித்	திட்டம் 12-16

இ.	ெப.	க.,	இயற்ைக	வளம் 3

இ.	ெப.	க.,	இடர்கள் 4

இ.	ெப.	க.,	இ ப்பிடம் 1

இ.	ெப.	க.,உப் த்தன்ைம 5

இ.	ெப.	க.,	தீ கள் 2

இ.	ெப.	க.,	 ைணக்கடல்கள் 2

இ.	ெப.	க.,	ேதாற்றம் 2

இ.	ெப.	க.,நீேராட்டங்கள் 3

இ.	ெப.	க.,	 திய	கண் பி ப் கள் 4,	37-
43

இ.	ெப.	க.,	மைலகள் 2

இ.	ெப.	க.,	வாணிப	வழி 6-8

இ.	ெப.	க.,	ெவப்ப	நிைல 4
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உலகத்	திட்ட	மாநா 44

ஏ கைண	நிைலயங்கள் 47

கடல்	ஆராய்ச்சி	ஏன்? 17-25

கடல்	ஆராய்ச்சித் ைறகள் 15-16
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ேசாமலி	நீேராட்டம் 47

நில	இயல் ல்	ஆண் த்	திட்டம் 13

ப வக்காற் 	ஆய் 44

ப வ	மைழக் ரிய	காரணிகள் 45

பலேகாணத்	ேதாற்றம் 47
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ேமானக்ஸ்	ேநாக்கங்கள் 45
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லா	பாண்ட் 31



விட்யாஸ் 5

ஸ்ெவல் 9

	

�����	�������
Encylopedia

1.	Everyman’s	Encylopedia,	3rd	Edition.

2.	The	New	Universal	Encylopedia.

3.	The	Modern	Marvels	Encylopedia.

Books
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